


SØREN BIRKVAD

VERDEN ER LETH -  2

Da denne artikels forfatter så mærkelige film i TV som 
barn, troede han det var forfærdelig symbolsk og blev 
straks nervøs. Som det imidlertid vil være fremgået, 
handler meget moderne kunst om, at den ikke gør noget. I 

1965 var jeg ti år gammel og kunne udenfor fare -  hvis jeg 
ellers havde været klogere -  have kigget mig gennem »Se 
frem til en tryg tid«, for her skal man angiveligt overhovedet 
ikke have noget med hjem. I sin iver efter at nedbryde al 
fisefomem fiktionsautoritet opbyder filmen alle sine kræfter 
for at være overbelyst og ufaglært og primitiv, og hvis en eller 
anden tossegod kritiker alligevel i sin tid har fundet noget 
»vedkommende« heri, har Leth sikkert ladet endnu mere som 
ingenting.

Imidlertid er alt som bekendt relativt. Især for en kunstner 
af Leths attitude. Det er for eksempel en typisk modernistisk 
selvmodsigelse, at system- og ABCinema-digteres erklærede 
sekularisering og afmystificering af kunsten antager karak
ter af eksklusivitet og mystifisme. Et stærkt opreklameret, 
men lige så fattigt forslag til problemets løsning har fra mo
dernist-side været hævdelsen af det åbne sind, den tilfældige 
modtagers troskyldige motivation for bare at lade det hele 
strømme ind til fri og personlig bearbejdning. Som om moder
nismen ikke i sig selv var et symptom på den almindelige 
specialisering af samfunds- og kulturlivet! Et litterært værk 
for eksempel, der kun indeholder to sætninger, dækket af 
hvide papirlapper -  »hvidt -  det usynlige nærvær af alt ... 
hvide -  det synlige fravær af alt« -  tager sig ikke fascinerende 
ud for en hvilken som helst Nielsen. Går man tilfældigvis 
rundt i den vildfarelse, at kunsten drejer sig om det hele, 
samtlige otteogtyve kantareller i skovbunden eller Pelle som 
summen af den danske arbejderklasses erfaringer, kan det 
være en kilde til stor og ufrugtbar forvirring, når eksempelvis 
maleriet kun -  erklæret k u n -  handler om maleren selv. Som 
maler. Eller som eksemplarisk »tomhed«.

Hans Scherfig har i et af sine virtuost snusfornuftige kunst
essays kaldt sidstnævnte motiv for »hullets forherligelse«, 
hvorved han ikke blot karakteriserer en vis, mysteriøs ten
dens i den modernistiske tradition, men altså ikke mindst den 
afart af den, der inkarneres af systemdigtningen. »En på
trængende følelse af hvidhed og tomhed og en stadig genkom
mende fascination af denne følelse har, tror jeg, været afgøren
de for min vision af verden«, skriver Hans-Jørgen Nielsen i 
»»Nielsen« og den hvide verden« 15). Denne oplevelse bliver 
for ham et afsæt til den erklæret nøgterne opfattelse af men
neskelige relationer som lutter sociale roller uden substans, 
men tillige for hans samtidige engagement i zenbuddhismens
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og den europæiske mysticismes intethedsdyrkelse. Hævdel
sen af det forskelsløse bliver for attituderelativismens nihili
ster en primær forudsætning, som man må vælge at tro på, for 
dernæst at kunne kaste sig respektløst ud i rollespillet. Af 
samme grund kan Per Højholt i sit litteraturfilosofiske skrift 
fra 1967, »Cézannes metode«, pleje en metafysisk virkelig
hedsopfattelse, der inden for den absolutte tomhed skaber 
kunstnerisk råderum for »punkter«, æstetiske åbenbaringer 
uden budskab, men med en eksemplarisk virkning, der »giver 
os mulighed for at opleve at vi er til«. Sådan får vi altså 
alligevel noget med hjem! Selvom kunsten handler om, at den 
hverken gør fra eller til, så handler den alligevel: gennem 
metafysisk fascination, suggestion, magi. Ihvertfald i teorien. 
Systemdigtningens intentionelt ikke-intellektuelle fornæg
telse af ideologiernes død er nemlig selv -  og det tror jeg er 
fremgået -  en hyperintellektualiserende ideologi.

Den højt priste originalitet i Leths film og digte skal forstås 
på denne baggrund. At erkende tomheden er ikke en demo
kratisk proces for ham, men en dybt personlig -  og mystisk. 
Den usædvanlige indsigt forudsætter en frigørelse fra alt 
sædvanligt, en eventyrlig form eller en suveræn beherskelse 
af en given genres spilleregler. Han har således med en typisk 
flothed kaldt ABCinema-filmene for »voksne film«, hvormed 
han mener film, der blæser på de klassiske normer for Holly- 
wood-pædagogisk »forståelighed«, men som samtidig spiller 
dekadent på sit publikums fortrolighed med samme. Det er 
sådan noget man kaldet metabevidsthed. Uden den konven
tionelle spillefilms sammenstilling af billeder i betydnings
bærende rækker, var der for Leth ingen betydning at opløse. 
Derfor er det heller ikke for forbrugeren af Leths senmoder
nisme et spørgsmål om bare at sænke vindebroen og ta’ imod 
(selv om hans bedste film som nævnt ejer en drønunderhol
dende, umiddelbar suggestionskraft). En nærmere kontakt -  
hvis et så familiært udtryk kan bruges — med programmati
ske film og digtsamlinger som »Ofelias blomster« og »Lykken 
i Ingenmandsland« beror tværtimod på mikroskoperende, 
analytisk husflid og en mere eller mindre tilkæmpet, teknisk 
og teoretisk indforståethed.

Leths tidlige film er indlysende eksempler på dette para
doksale, svært tilgængelige ego i modernismen: det æstetiske 
lystmord på individualismen udelukker ikke en lige så dra
stisk betjening af samme. Her gøres der som nævnt op med 
den tidlige filmavantgardismes etiske model, filmskaberen- 
som-model-for-film-jeget, men kun for i Warhols ånd at pleje 
den æstetiske narcissisme. Nok forsøger instruktøren nemlig 
at f je r n e  indtrykket af en Personlighed bag kameraet, men 
med billedernes momentane, fysiske slinger kan publikum 
mildt sagt ikke undgå at tillægge billederne et personligt 
ophav, hvad enten det nu opfattes som Leth eller en øresunds
turist på dødsruten. Til syvende og sidst er sådanne manife
stationer således udtryk for en fundamental mistillid til det, 
der ligger uden for filmskaberen selv: yndlingsmotivet, den 
ydre virkelighed. Overalt i disse tidlige film flipper instruktø
ren på bekostning af de filmede objekter og »illusionen«, hvil
ket mere eller mindre godvilligt pointeres i »Motion picture«, 
hvor Leth springer klaptræsklappende ind foran kameraet 
under diverse »sceneskift«, eller med et passende motiv hilser 
Warhols billeder af nøgne, selvportrætterende fotografer.

I denne sammenhæng forekommer »66 scener fra Ameri
ka« at være endnu mere intimt forbundet med foregangsfil
men om Danmark. Filmen udgør et meget leth’sk billedkalej- 
doskop af amerikanske huse og biler, landskaber og high- 
ways, reklamer, karakteristiske mad- og drikkevarer samt 
først og fremmest typer, der taler for sig selv — hver for sig og 
sammenlagt. Ligesom for de øvrige films vedkommende sty
res forløbet nemlig nok af en eksplicit fortæller, men i forhold

til »Det perfekte menneske« og »Det gode og det onde« (for
uden i øvrigt sports- og portrætfilmene) er instruktørens per
sonlige speakerkommentar skåret ned til et hidtil uhørt mini
mum. Ud over underlægningsmusikkens karakteristiske ve
mod (Erik Saties »Gnossiennes« nr. 5, jævnfør Gunner Møller 
Pedersens i »Det gode og det onde«) tilføjes billedforløbet 
lakoniske steds- og tidsbestemmelser a la: »New York. Man
hattan Skyline. Om aftenen«. Virkeligheden er som sædvan
lig emnet, hvorom fristilen drejer sig, hvorfor Leth -  foruden 
ordknapheden -  ydmyger sig ved både at flytte ud i de ægte 
miljøer og ved autentisk (somme tider perspektivisk »ureali
stisk«) af pointere små bitte originallyde i billedet.

Den eneste fortæller-ekstravagance i »66 scener fra Ameri
ka« er speakerbetegnelsen »Det amerikanske flag«, der lede
motivisk anføres hver gang Stars and Stripes dukker op i Dan 
Holmbergs statiske farvebilleder. Som et stykke americana er 
nationalflaget jo i og for sig skamløst banalt (jævnfør billeder 
af beachboys, bilvrag, cola-dåser og så videre), men igen: 
instruktøren hæfter officielt alene for en oplevelsesform, ikke 
foren holdning til det oplevede. Filmen skildrer »etnografisk« 
USA fra dag til nat, i solnedgang og neon, men kortlægnin
gens røde tråd er popkunstens: Manhattan Skyline som sæt
stykker for stereotypiske, selvpræsenterende amerikanere i 
diskret frøperspektiv og projektørlys, let proportionsforvræn
gende whiskyflasker og krydderisæt, miniatureagtigt motel 
med vatskyer på postkorthimmel. Udtryksformen nærmer 
sig det selvrepeterende i dette hans seneste bidrag, men kan 
man vente sig andet af en så ensidig, kvantitativ satsning? 
Det er som med flaget, der spejler sig i et af filmens mange 
vinduesglas eller i slutbilledets strømmende vandoverflade: 
Stjernerne og Striberne synes at blafre bag ved ruden, under 
vandet, flot, men indtrykket er overfladisk. Bogstavelig talt.

Principielt opfattet er Leths »etnografiske« film således 
hverken illusion eller dokumentarisme, men illusion om do
kumentarisme. Filmenes »ordnende« samfundsbillede virker 
i den grad gennemmanipuleret, at det samvittighedsløst ro
dede eller teatralsk utroværdige ved en hvilken som helst 
rubricering falder i øjnene. Filmen hedder scener fra Ameri
ka, ikke »Amerikanske Billeder«. På tilsvarende måde indta
ger danmarksfilmen som sådan en filmhistorisk enestående
position ved -  modsat for eksempel Poul Henningsen og Klaus
Rifbjergs — at sætte kikkerten for det blinde øje og bryde sig 
fanden om det sociale. Og således udgør den et vrængbillede 
af den klassiske filmdokumentarismes moralsk-æstetiske tro 
på Det Virkelige Liv: Robert Flahertys arrangerede naturlig
hed og iscenesatte eksotisme, John Griersons tillid til filmens 
evne til i folkeoplysningens navn at observere og udvælge fra 
»livet selv«.
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Det kan således ligne et billede på André Bazins hævdelse 
af filmfotografiets magisk-objektive beherskelse af virkelig
heden, når en cykelrytter -  i den indledende scene i »Livet i 
Danmark« -  »fryser« på sit køretøj i den sprøde lyd af meka
nik i spænd. På papiret og for sjovs skyld kan Leths film siges 
at opfylde visse af Bazins moralske realisme kriterier for »ren 
film« (hele, statiske indstillinger, der troligt inden for den 
materielle virkeligheds rammer stiller sig til rådighed for 
tilskuerens frie fortolkning), men som vi har set hersker der 
hos Leth ikke som hos Bazin et intimt forhold mellem billede 
og virkelighed. Mildt sagt. Fortællerens slet camouflerede 
almagt er nemlig i Leth-filmene uden objektiv status. Han er 
ikke Bazins og Guds fortaler for den gode, korporlige Virke
lighed, men bare én, der leger filmens gud. Og tidens: Viden
skabsmanden, den sirlige etnograf. Derfor smutter Danmark 
ligesom man troede at ha det i focus. Virkeligheden insisterer 
på sit rod.

Åndsfællen Per Kirkeby har med en betegnelse fra varme
læren kaldt skismaet for entropi, en tilstand, hvor elementer
ne i et afsluttet univers tenderer mod opløsning og kaos. Leth- 
filmene og -digtenes pendlen mellem Orden og Uro eksempli
ficerer dermed ikke blot model-digtningens opgør med model
ler, men overhovedet modernismens. Instruktørens fingerede 
fortællere møder tilsyneladende verden med en næsten »can- 
dide«’sk åbenhed og positivitet, men i selve deres frugtesløse 
stræben efter klarhed blotlægges absurditeten. Verdens fun
damentale usikkerhed eller ambivalens er med modernismen 
gjort til kunstnerisk princip og et personligt anliggende for 
den bestandigt manipulerede modtager. Kunstværket afslø
rer sig som løgn og illusion ved at dementere, hvad den just 
har udsagt. Eller på leth’sk: illusion og virkelighed opløses 
gennem sidestilling, udjævning, ophævelse af begge begreber 
i dialektisk vekselvirkning.

I denne forbindelse er, som vi har set, netop filmmediet et 
oplagt udtryksmiddel på grund af billedets semantiske slap
hed, dets fundamentale tvetydighed. »Nu skal denne mad 
spises«, lyder det om »det perfekte menneske« ved middags
bordet, men et øjeblik efter nøler speakeren: »Hvad tænker 
han på?«. Filmen kan som intet andet medium reproducere 
virkeligheden ned til den mindste grønært eller lillefingerbe
vægelse, men over for det introspektive må filmkunstneren 
tilsyneladende give op. Eller holde andagt! Sidstnævnte situ
ation opstår hos Leth, når menneskelige typer forvandles til 
historieløse ting, eller når de som ved et trylleslag løsriver sig 
fra det (film)sproglige arrangement og bliver til -  mennesker. 
Gennem filmenes ironiske selvdementier og inkonsekvenser 
gør han fælles front med den anti-autoritære modernisme, 
men samtidig befatter han sig praktisk og teoretisk med den 
ekstra kispusdimension i kunsten, der får os til at føle uud
grundeligheden, at ane det forunderlige i det almindelige og 
omvendt.

Det er denne på én gang visionære og uberegnelige dyna
mik, der fascinerer ordensmennesket Leth, og som sætter 
hans nihilistiske tomhedsbesyngelse i et paradoksalt roman
tisk lys. »Det kommer ingen steder fra. Alle vegne fra. De 
unødvendige lyde. Den vilde fantasi. De umulige mulighe
der«, som han erklærer i »Eventyret om den sædvanlige ud
sigt«. For Leth opstår den usædvanlige indsigt i forkastelsen 
af såvel Determinisme som Tilfældighed, i dyrkelsen af Alt og 
Intet 14). Hvorved den transcendentale længsel bryderud som 
hos Mallarmé: at frigøre tingslig tomhed og menneskelig 
fylde i studiearrangementets kunstighed, men også Ånden i 
Kunsten.

Den frækkeste film i så henseende må vist være »Dyreha
ven — den romantiske skov« (1970), der er noget af det pæne
ste. Her er der ikke som i »Livet i Danmark« tale om en

nyarrangering af det banale, men om dets uforbeholdne be
syngelse. Den er lavet sammen med kammeraten Per Kirkeby 
og havde det ikke været for netop dette megetsigende ophavs
forhold, ville den nok bare have virket som en af de der 
lavendelduftende »naturfilm« af Sigurd Léfevre, der plejer at 
fa TV-anmelderen Leif Blædel til vredt at råbe på TV-anten
ner og bilkirkegårde. »Det skal være en smuk film«, erklærer 
Leth om den i »Filmmaskinen«, hvorefter han opregner dens 
dobbeltmission: på den ene side »elementær, botanisk beskri
velse« af de fire årstiders skiften, på den anden et »associa
tionsfelt« af »rent romantiske billeder«. Og her menes der 
altså ikke filmmaskinel sturm und drang, men idyllisk fodtur 
i »naturens store hal«. Parallelt med lydsidens noble skovrid
derforedrag fyldes lærredet af statiske, skilderiagtige totaler 
af snedækkede landskaber, græssende dådyr, blomster i svaj. 
Naturen fremtræder per se -  frigjort fra mennesker og ratio
nel udnyttelse. Og dog: kultiveret.

Leth skriver i »Filmmaskinen« om denne prioritering. »Et 
stilistisk og indholdsmæssigt hovedprincip er, at menneskene 
på alle billeder er små, ikke-dominerende elementer. Det vil 
naturligvis fremstå som et stilistisk element, og samtidig 
betyder det: Det der, det er natur! (...) Der er kun én fiktion: 
naturens gang« 17). Hermed antager indfaldsvinklen endnu 
engang spilkarakter: der lades som om. Den stilistisk konser
vative attitude i »Dyrehaven« er ikke udtryk for hjertets 
rørelse, men for endnu en sanserørende iscenesættelse af lige
gyldigheden. Den ene fiktion fremfor den anden. Ikke Ofelias 
og den filmiske illusions voldtægt denne gang, men nøgen 
elverpige, bier i blomst, nøgent barn i skovbunden, musik, der 
siger som jagthorn, fordi det er efterår. »Illusionernes egen 
virkelighed«, kalder Leth det i »Af projekt »Filmmaskinen««. 
Her er konventionalismen blevet til et mål i sig selv, en 
bevidst forventningsopfyldende, let ekstremistisk favorise
ring af romantikkens smukke løgn.

Det er klart, at den tidligere litteraturstuderende står til 
klø på Institut for Litteraturvidenskab. Baudelaires »dishar
monier for blaserte ører« er midlertidigt blevet til Leth & 
Kirkebys cacao for øregangen. De synes med »Dyrehaven« at 
indskrive sig i den kunstneriske tradition, der farer ud i 
demokratisk radikalisme for siden at falde sammen i aristo
kratisk reaktion. Og dog har Leth været den samme hele 
tiden. »Dyrehaven« er lavet af ungdomsoprørets børn -  to år 
efter 68! Hvor meget han end forekommer at være en for hær
det stil-kamæleon — opportunist kan man ikke kalde ham. 
Som overlagt provokation passer dyrehavefilmen derimod til 
hans image som Rasmus Modsat. I diverse interviewudtalel
ser vender han sig således (med ekkoer af Johannes Jørgen
sen) mod »Ikea-realismens« fortærskede problemdebat og be-
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grænsede dennesidighed: »De, der laver politisk kunst, ved 
alt, inden de begynder. Det, de laver, er dekoratør arbejde, 
opdragelse (...) Det er en lav status at påtage sig som kunst
ner, en hyklerisk beskedenhed« 28). I modsætning hertil bli
ver æstetikerens rolle »en nødvendighed« for Leth, hans er
klæret »eneste« måde at holde sig vågen på...

Selvom han altså i en vis forstand hævder stilens autonomi, 
får den konsekvenser her og nu: polemiske, kulturpolitiske, 
politiske. På trods af kunstens påstået ontologiske status 
forekommer han selv som kunstner at være et uhyre tidsty
pisk fænomen. En i egne øjne kættersk æstetiker, en professio
nel vantro, men også et symptom på den virkelighed han 
henholdsvis trodser og tager for gode varer. Digte og film er 
således slående eksempler på den rodløse bevidsthed, der 
hersker i et anonymiseret og uigennemsigtigt samfund, medi
ernes kolonisering af vore sind, det kristent-samfundsfunk- 
tionelt definerede jegs krise eller opløsning, men også på den 
kunstneriske besværgelse heraf. »Glitrende omdrejninger, in
gen revolutioner«, konkluderer Leif Petersen i sin ideologi
kritiske anmeldelse af »Stjernerne og vandbærerne« i Kosmo- 
rama 121. Dermed kan han siges at opsumere 70’er-marxis- 
mens afvisning af den sports-eskapistiske heltedyrkelse -  
samt i øvrigt den type samfundskritik, der karakteriserer 
modernismens funklende former. I følge denne opfattelse bli
ver »oprøret« nemlig en harmløs foreteelse, fordi det antager 
en så abstrakt og absolut, under ét historieløs, karakter.

Imidlertid har modernismen Den litterære Institution i 
ryggen. Det er det prekære. Og dét er den ideologikritiske 
pointe. Den apolitiske besværgelse, den indre emmigration, 
modernismens systembekræftende afmægtighed bag al den 
sproglige rasen er udtryk for en borgerlig ideologi, der almen
gøres af Den litterære Institution. Mellemlagspoeternes sam
fundsmæssige isolation ophøjes til ontologisk grundvilkår. 
Virkelighedsproblemet opfattes som sprogligt, fordi ordnus- 
seriet i seng og ved skrivebord formidler identiteten for det 
arbejdsdelte, kapitalistiske samfunds akademiske mellem
lag. Leth må i denne sammenhæng være noget af en lækker
bidsken for denne (tidlige) på én gang prosaisk rigtige og 
stupidt bedrevidende modernisme-kritik. Især selvfølgelig 
når den erklærede uafhængighed af moralbegreber og klasse
tilhørsforhold, hævdelsen af kunstens immanente moral, 
krænger over i farlig æsteticering.

Er man således rask med tavle og kridt kan det tage sig 
sådan ud: afskåretheden fra et meningsfuldt, universelt per
spektiv, der i de tidlige digtsamlinger påkalder sig så pateti
ske udtryk, afløses hurtigt af jegets bortpantning til kunst- og 
supermenneskemyten. Udenfor sine reservater forviser Leth 
med Mallarmé det virkelige fra sit ansigt, thi det er vulgært. 
Løsenet er sublimering: »Det ordner sig selv / idet det bliver 
til form. Illustreredé blade. Skarpe / punkter og vibrerende 
berøringer. Slask, svirp. « ( »Det går forbi mig« / »Det går forbi 
mig«). Dermed har den ekstremt individualistiske kunstner 
politisk/moralsk umyndiggjort sig, han overgiver sig i Kun
stens navn til hvad han kalder »bevidsthedens mere dunkle 
områder«. Her er der endelig noget, der rører sig: »Ude i 
skoven binder jeg dig til et træ som jeg vælger (...) Jeg retter 
på et par ting, sætter en finger ind et par steder, strammer en 
knude, løsner en anden, træder et par skridt tilbage: sådan ser 
det ud, ja det er smukt. Et billede midt i skoven. (...) Jeg 
pisker dig med ild, min elskede, til du bløder, og det er fuld
bragt« (manuskript fragmentet »»Skovbillede« / »Filmmaski
nen«).

Voila? Personligt er jeg vist ikke vaks ved havelågen, men 
nærmest ambivalent famlende. Leths løndøre kan nemlig føre 
hvorsomhelst hen: »Jeg betaler gerne enhver pris for at følge 
mine fascinationer hvorsomhelst hen. Derved overskrider jeg

grænsen til den etiske dimension« (»Livet i Danmark 1982«, 
follow up-oplæg til 1971-filmen, trykt i Kos 126). Det er det, der 
er kernen i æstetikerens roil og som en tjep, moraliserende 
parafrase som ovenstående overser: Kunstneren optræder 
ikke på andres vegne, er ikke i sig selv opbyggelig og god, men 
sætter sig selv på spil. Derfor er Leths vinde og skæve dan
marksfilm i alle ordets betydninger mere ophidsende end Maj 
Wechselmanns. Hans digte og film angiver en bestemt livsfø
lelse eller verdensoplevelse, der kan virke foruroligende i 
kraft af deres »forkerte« underholdningsværdi eller tilsynela
dende misantropi, men det er en del af den fælles risiko for 
Leth og hans publikum. Også når kunstneren gør mere eller 
mindre vold på uudgrundeligheden (gennem brutal objekt- 
gørelse eller metafysisk spekulation) føres nemlig de person
lige omkostninger til protokols. Den konsekvent sanseligt 
eksperimenterende holdning udelukker ikke en samtidig ar
tikulation af dens komplikationer og farer.

»Udenrigskorrespondenten« (som jeg i skrivende stund 
ikke har haft mulighed for at se) tematiserer angiveligt som 
den første film -  og spillefilm -  af Leth en sådan situation, 
hvor kunstneren gennem et sanseberusende jeg på det yder
ste gennembryder »grænsen til den etiske dimension«. Leths 
forfrontsfigur, udenrigskorrespondenten, er som i så mange af 
bøgernes vrisne digtmonologer ved at gå i spåner i ydre tum
mel og indre tomhed, men her er (i følge Ole Michelsens 
interview med instruktøren i Kos 165) problematikken for 
første gang formidlet indefra. Der er atter tale om en eksplicit 
fortæller, som indledningsvis styrer fiktionen og som siden 
mister kontrollen med den, men denne gang synes han angi
veligt at blive ét med sit totalt rådløse, filmiske objekt. Stoffet 
antager for fortællerens fortæller, Leth, den selvbeskuende, 
både selvsikre og anfægtede æstetiker, en så påtrængende, 
personlig form, at han må give sig. Det bliver angiveligt 
magtpåliggende for ham, at publikum interesserer sig loyalt 
for hans alter egos problemer. Derfor skrinlægger han -  som 
Ole Michelsen er inde på -  foreløbig sin mytologiske eller 
ironisk formalistiske distance (læs: selvbeskyttelse?) og ka
ster sig for første gang ud på fiktionens dybe vand.

Med »Udenrigskorrespondenten« søger Leth således forny
else ved at sammenknytte den æstetiske og den etiske dimen
sion på en hidtil uset direkte (omend erklæret »apsykolo
gisk«!) måde. Det er vist foreløbig så langt han kan strække 
sig, men jo heller ikke så lidt. Som det vil være fremgået af 
hans radikale afgrænsninger som kunstner en styrke — en 
begrænsning. Focuseringen på eksistensen frem for sam
fundsfunktionen er bare en af dem. Og dog er et sådant valg 
vel kun »begrænsende« i forhold til en A til Z-dogmatik. 
Kravet om at kunstens hvorfor altid bør følges op af et derfor
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og et sådan forekommer mig i sin småborgerligt moralistiske 
tendens at være mere totalitær end den, man fejlagtigt har 
søgt fremanalyseret i Leths cykelfilm 29). Uden et øjeblik 
principielt at ville anfægte universitetsmarxismens tiltræng
te pointering af kunstens ideologisk-politiske indebyrd, er 
Brostrøm & Co.’s påmindelse åbenbart stadigvæk på sin 
plads: kunst er noget illusionært, indbildning, fantasi. Den 
ER principielt ikke et spørgsmål om den korrekte formidling 
af varens dobbeltkarakter, men ikke mindst om det subjektive 
som en oplevelsesværdi i sig selv.

Spørger man således Leth, er han næppe gjort fremmed af 
»nogen« eller »noget«. Han tror heller ikke som visse freudia
nere og marxister, at alle sociale fænomener betyder noget. 
Måske er de tomme i dødens nærvær. Er det forkert tænkt? Er 
bevidstheden sand eller falsk? Hvad kan du selv bruge den 
slags til? Spørger man systemdigtningen, kan den, som det 
ses, bruges til alt. Det er det, der er dens store gevinst og 
risiko. Efter erkendelsen af verdens tomhed følger lysten til 
at alfabetisere, at skabe verden påny. For 1965-generationens 
temperamentsmæssigt vidt forskellige modernister er spro
get som forlæg for verdensbilledet et fælles udgangspunkt, 
der af samme grund får højst forskellige, individuelle konse
kvenser. Det er mildt sagt ikke Jørgen Leths æstetiske reser
vation, der præger en lyriker som Inger Christensen, men den 
menneskelige varme. Opgøret med det værdikonservative 
normalsprog, struktureringen af »egen« mening via sprog
eksperimenter, er en fælles platform for de to systemdigtere, 
men herfra skilles vandene. For Inger Christensen er den 
sofistikerede ord- og stilbevidsthed flot sagt udtryk for en 
politisk-humanistisk forvisning af det gængse sprogs falske 
virkelighedsfortolkning, for bevidsthedens tagen skæbnen i 
egen hånd. For Leth betyder det samme i højere grad: blottet- 
hed for alle muligheder, spil på egen risiko.

Et »socialt« forfatterskab afinger Christensens emotionelt 
pragtfulde format er vigtigt at påpege i en artikel, der i øvrigt 
i så høj grad har betonet systemdigtningens l’art pout l’art- 
aspekt. Det vigtigste har dog selvsagt været (på trods af som 
nævnt øjeblikkelige anfægtelser) analytisk at dokumentere, 
hvordan heller ikke Leths systemdigteriske skabelsesforsøg 
bare skaber sig. Den erklærede træthed ved gamle historier, 
der som antydet momentant kammer over i blot og bart kuriø
se, blaserte eller paradoksalt pæne, kan udløse provokationer 
af stor kraft og betydning. I en verden, hvor visse programme
rede sammenhænge og sandheder ruller i hovederne på os
som Dallas og folkekirkelig liturgi, kan Leth liste mærkelige
billeder ind i os. Hvordan kan man for eksempel med barne
sindet i behold se på film om negerlandsbyer og folkeliv i 
Flandern efter »Livet i Danmark <’s udlevering af al pseudo-

verificerende dokumentarisme? På samme måde er cykelfil
mene ikke blot de velsagtens eneste virkelig virtuose spæn
dingsfilm i dansk filmhistorie, men i sig selv et vitalt, over
rumplende originalt udtryk for hvad spillet, sportens åh-så 
banale roller og regler, kan udløse af grænsebrydende kræfter.

I disse tilfælde er essensen altså -  firkantet opsumeret -  af 
henholdsvis »progressiv-demokratisk« og »mytologisk-my- 
stisk« art. Som det vil være fremgået ligger der imidlertid 
ikke en selvmodsigelse heri. Alene Leths omsorg for at være 
uberegnelig, åben, provokerende angiver hans modvilje mod 
den slags pap-rubriceringer. »»Napalm«. Et godt ord. Og nu 
kommer ordet »creme fraiche«. Og nu »jalousi««, lyder det i 
»Mit Vietnamdigt < i »Lykken i Ingenmandsland«. Er digtets 
begrebslige sidestilling udtryk for en kritik af afstumpethe- 
den -  eller for en ekstremt værdinihilistisk accept af den? Det 
er ikke til at blive klar over og skal heller ikke være det. Den 
gode ånd i »Livet i Danmark«, der gennem smil og slubre ly de 
frigører bonden som andet og mere end En Mand Som Op
drætter Kvæg, er det den samme, der forulemper og udlevere
rer ham i studiets kunstighed? Og nu vi er ved den: er det ikke 
blot en skinmanøvre på linje med de andre, når Leth stiller sig 
metafysisk an? I den såkaldt 4. indstilling af »Eventyret om 
den sædvanlige udsigt« står der: »Jeg siger at det ikke bety
der noget når der sker det og det. Det er altså mig der bestem
mer hvad der betyder noget. Det er meget enkelt. Jeg bestem
mer også hvad jeg selv betyder«. Letsindigheden! Det er det, 
der er blevet tilbage af tressernes manende attituderelativis
me.

Filosofisk set er der vel efterhånden ikke meget kød på dét 
ben, men for den rette kunstner kan spil-fascinationen altså 
udløse driftige udtryk. Den påtagede synsvinkel i »Livet i 
Danmark«, den kolde og strenge kamera-attitude virker op
varmende på det, der betragtes. Men somme tider også om
vendt: de uudgrundeligt lange, statiske indstillinger af næ
sten ubevægelige personer angiver billedets begrænsning. De 
får os til at se, at vi intet kan se.Mellem disse to poler, attitu
dens magt og afmagt, pendler kunstneren i Leths digte og 
film. Skismaets sidstnævnte yderlighed angiver den despera
te hovedperson i »Udenrigskorrespondenten«, da han angive
liget citerer Johannes V. Jensens digt »Interferens«: »jeg 
nærer en sønderdelende proces i mit hovede så såre jeg tæn
ker. / Min bevidsthed arbejder skærene. / Jeg ødelægger af 
drift, til trods for mig selv. / Intet er sandt. Intet er umagen 
værd«. På den anden side kan den underliggende, eksistenti
elle længsel vise sig i en dynamisk nysgerrighed, en principiel 
modtagelighed. En trang til at behage og forurolige. Der er 
som i den drejebogsagtige »Eventyret om den sædvanlige 
udsigt« mindst 15 indstillinger at vælge imellem. Men også et 
uudholdeligt tomrum.

Inden for dette rum løftede begrebet Hans-Jørgen Nielsen 
sig i sin tid kun i gåseøjne. »Nielsens« hvide verden er imid
lertid blå for Leth (og for Kirkeby iøvrigt). Oven over alting 
hersker det han kalder »illusionens og uendelighedens far
ve«. I digtet »Det skal blive spændende at se« fra »Glatte 
hårdtpumpede puder«, der handler om indspilningen af >Ofe- 
lias blomster«, vimser en instruktør forventningsfuldt rundt 
for at få verden i focus:

Det skal blive spændende at se 
hvordan det hele hænger sammen 
bagved dig har jeg  sat en blå skærm op 
som bevæges sagte af vinden her ved søen
og den blå himmel lægger låg over alting

Sådan er det. Det er jo bare film. Attituden kan være per
sonligt omkostningsfuld, ladet med mystik og i det hele taget
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relativ, men til syvende og sidst spiller den kun en rolle. 
Kloden er let. En hårdt-pumpet, blå ballon-hinde omkring 
ingenting. Imidlertid får verden en sjov facon, når den snurrer 
omkring en navles tilfældige centrum: Jørgen Leths.

Uanset hvor meget Leth end hævder Kunsten og Kunstne
rens fravær, giver han sig således uhyre personligt tilkende i 
kraft af sin STIL, frem for alt via fetischeringen af sproget. 
»Målet var at strippe sig ned til filmens elementære bestand
dele, for bagom al teknikken at finde et knitrende magisk 
sprog«, har Leth udtalt om sit nyeste opus, »Udenrigskorre
spondenten«, hvorved forbindelsen til ABCinema-tiden slut
tes 16). Det er den gamle sang om Kunsten som medium for 
særlige indsigter, men hvor forholdet mellem geni og publi
kum i romantikken endnu prægedes af gensidig respekt, så er 
denne relation sønderrevet i modernismen. »Er du i verden? 
Verden er i dig«, siger Leth med Schack-Staffeldt, men den 
systematiske modernist går linien ud. For at kunne artikule
re kløften mellem det almene og det individuelle, må han 
groft sagt lade hånt om det første og give sig det andet i vold.

Associationen l’art pour fart har forlængst meldt sig. Kun
sten har i vor tid for ikke at blive forvekslet med andre varer 
insisteret på sit særpræg ved blandt andet at pege på sin egen 
skabelsesproces. Fortropsfænomener som konkretisme og sy
stemdigtning fremtræder i denne forbindelse som en foreløbig 
absolutering af den modernistiske poetiks nøglebegreb: kun
stens autonomi. For Leths vedkommende betyder dette ikke 
blot, at han som modernist praktiserer en forlængelse af det 
romantiske originalitetsideal, men også, at hans dialektiske 
metode (jævnfør »Livet i Danmark«) underlægger sig et onto
logisk kunstsyn. Parallelt med sin værdinihilistiske attitude 
dyrker han ligesom Højholt en transcendental orden, der per
sonligt og kunstnerisk åbenbarer sig for ham via kunstens og 
sportens (eventuelt ballettens) ritualiserede verdener. Leths 
momentane, ekstatiske frigørelse fra tomrummet opnås såle
des ikke i det »normale« sociale liv, men gennem den kunstne
riske ånds og den sportslige kraftudladnings totale indsats 
eller INSPIRATION. »Vi har her at gøre med selve mytens 
princip: den omformer det historiske til natur««, siger Roland 
Barthes i sin bog, »Mytologier «, hvorved han kan siges ikke 
blot at karakterisere den ofte omtalte, mytologiske indfalds
vinkel i Leths sportsfilm, men tillige en symptomatisk side af 
hans poetik 17).

Programskiftet »Filmmaskinen« (der i øvrigt ikke berører 
hans sportsfilm) sammenfatter og lutrer frem for noget hele 
denne sammensatte tankegang. Her søges avantgardismens 
mange paradokser ophævet gennem Leths udvikling af det 
klassiske 1’art pour l’art-program. I følge denne opfattelse kan 
kiinsten ikke hente sit begrebsindhold indefra (fra et engage
ment), men må frembringe det udefra, gennem kontakten 
med og bearbejdelsen af materialt. Dermed bliver skriften en 
specifik erkendelsesproces, en drøm om sin egen opløsning og 
nydannelse (jævnfør systemdigtningens »skrifttematik«). For 
at citere Leth: »Jeg har lyst til alt det, som man ikke kan og 
ikke må. For eksempel nedbryde den filmiske illusion og 
nedtælle det litterære indhold til et point blank, hvorfra en 
defloreret og vægtløs »kunst« kan tage afsæt til sit kraft
spring ud i det absolut værdiforladte, men strålende oplyste 
scenerum« 18). For eksperimentalfilmens vedkommende bli
ver løsenet i denne sammenhæng en emanciperet »billed-
skrift«, en »hemmelig«, programstyret kamera-kode, (...) som
skriver sin egen historie tværs hen over den enkelte films 
egentlige historie/indhold« 19).

Ovennævnte kontrapunktik ser man forsøgsvist aftegnet i 
tidlige filmeksperimenter som »Motion Picture« og »Ofelias 
blomster«. Her biir den systematiske attitude et afsæt til 
springet ud i det usystematiske: den angivelige »magi« mel

lem bold og mand, den mystiske udvinding af de shakespare’- 
ske ords » konkyliesusen« eller »lidenskabsførende grund
stof«. I sidstnævnte film opstår således »gnidningsvarmen« i 
følge de her citerede programnoter i »Filmmaskinen« via en 
ceremoniel gentagelse »til et bristepunkt« 20). Det tilsigtede 
resultat er en autonom disciplin eller fanatisme i udtrykket, 
der virker transcenderende ikke på trods, men i kraft af sin 
totale mangel på hensigtsmæssighed. Den suggestivt virken
de musik i »Livet i Danmark« er for eksempel ikke udnyttet 
for at understrege denne eller hin scene, men anbragt ud fra 
et på forhånd opmålt, metrisk system. »Tilfældet er den bed
ste iscenesætter og jeg er dets ydmyge assistent«, udtalte Leth 
i september-nummeret af Kosmorama. Dermed giver han på 
sin vis udtryk for en romantisk tro på potenseringen af Kun
sten gennem fortabelsen af kunstnerens personlige kontrol. I 
den konkrete interviewsammenhæng hylder han således til
fældet, praktisk held og uheld i en ekstrem arbejdssituation, 
som en afgørene kunstnerisk inspirationskilde (jævnfør ro
mantikeren Werner Herzog), men også kameraets »eget liv«, 
dets »næsten instinktive« bevægelse i et givet stof 21).

Denne tankegang far i »Filmmaskinen« hvad den kan 
trække i det lyrisk virkende concept-udkast »Af projekt 
»Filmmaskinen««. Her koketterer jeget med rollen som den 
enevældige, tyranniske virkelighedsskaber, hvis »film-labo
ratorium« er som en »ruse«, »en menneskefælde«, men som 
egentlig helt må forlade sig på mediets iboende autoritet. 
Instruktøren sætter visse betingelser, sætter i gang, men sty
ringen, indifferencens og den psykiske tortur over for studiets 
udstillede »gæster«, er helt og holdent kameraets. » »Jeg« er 
forsvundet fra scenen. Kameraet er en håndskrift -  men hvis 
hånd?«, lyder det med et satanisk blink til Alexandre Astruc. 
Den stoflighed, der skaber væksten i det stillestående »liv i 
Danmark«, er her forvandlet til et vækthus’ kunstige frodig
hed: »Kameraet sender sit lys og forvandler omgivelserne (...) 
Ikke noget dagslys -  luften skal være til at skære i. Det er 
lyset og kameraet der får tingene til at gå igang som ved en 
tryllestavs berøring« 22).

»Projekt »Filmmaskinen«« er således en gyserversion af 
»Livet i Danmark«, et outreret svar på Warhols I want to be a 
machine. Angsten for identifikation er her blevet til udslettel
sen af det empiriske jeg, den alt for menneskelige følelse. 
»Min overlegenhed består i at jeg intet hjerte har«, påstod 
Rimbaud. Helt ude i tovene, i grænselandet mellem synopsis 
og lyrik, er Leth inde på noget af det samme. Systemdigtnin
gens hævdelse af formens selvberoende dynamik er i »Film
maskinen« blevet til en emanciperet filmmaskines foruroli
gende selvsikkerhed. Den frankenstein’ske mediemanipula
tion i syvende potens: det yngledygtige monster.

Som det ses befinder vi os så at sige i en situation efter 
nihilismen. Den frihed, der med attituderelativismen bestod 
af afskæreisen fra ethvert metafysisk perspektiv, er i »Film
maskinen« afløst af en ny, transcendental frihedstrang. Hin
sides nulpunktssituationen, den kunstneriske skabelse ud af 
ingenting, kan en ny mystik begynde. Eller en ny konformis
me. Ud over de indadvendte, lyrisk prægede filmeksperimen
ter opererer Leth nemlig på hvad han selv kalder »et andet 
spor«: sports- og dokumentarfilm, der »realistisk« dyrker vis
se »perfekte« og professionelle miljøer. Ligesom der for Ivan 
Malinovski er kort vej fra nihilisme til utopi, er der for Leths
vedkommende en egen paradoksal forbindelse mellem hans
tidlige digtsamlingers totale, abstrakte afvisning af spillereg
ler og sportsfilmenes senere, totale accept af samme. »Trætte / 
af enhver mulighed på forhånd / lader vi de skete ting stå / i 
den noterede orden«, som han erklærer i »Det går forbi mig« 
23). I denne forbindelse fremstår Leth — ligesom for eksempel i 
høj grad Dan Turéll -  som en forhærdet efterkommer af den
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hvide verden. Som følge af verdens fundamentale usikkerhed 
kan man lige så godt antage den sikre, traditionsbevidste 
attitude.

Leths sportsinteresse repræsenterer med sit emne et klart 
afgrænset virkelighedsområde, der givet er sådant midlerti
digt ly for usikkerheden. Også som film-dokumentarist fore
trækker han at skabe sine egne systemer eller mytologier af 
et passende, eksotisk stof. A f et materiale, der siger ham 
noget! Kortfilm som »Peter Martins -  en danser« (1978) og 
»Bournonville og Den Kgl. Ballet« (1979) bevæger sig for 
eksempel indforstået inden for rammerne af den traditionel
le, høfligt nysgerrige dokumentarfilm, men rigtig strømfø
rende bliver filmene først, når de for alvor gløder for deres 
emner: i første række sporten. Speakerkommentarens berøm
te blanding af saglighed og inderlighed, som vi kender den fra 
for eksempel »Det gode og det onde«, udgør i disse film om 
bordtennis (»Kinesisk bordtennis«, 1970), boksesport (»Kalu- 
le«, 1979), den baskiske sportsgren Pelota (»Pelota«, 1983, 
Leths seneste), frem for alt om cykelsport, et uefterligneligt, 
poetisk stemningsunderlag for den visuelle suspense. Her er 
der ikke tale om tomhedsbesværgende formeksperimenter, 
der holder sig selv i sving ved hjælp af formale tricks, men om 
et virkelighedsstof, der i den grad appellerer indforstået til 
kunstneren, at han af egen drift giver sig til at lave vulgære, 
magtfulde, rasende spændende historier af det.

Før Jørgen Leth var det i intellektuelle kredse upassende at 
interessere sig højlydt for sport. Noget så småborgerligt. Digt
samlingen »Sportsdigte« var alene i kraft af sin titel en provo
kation i 1967, et indlæg i debatten. Her fandtes bogstavelig 
talt lige ud ad landevejen belæg for modernismens somme 
tider tågede tale om konkretion, eksakthed, fysik. En hyldest 
til de elementære, kropslige (cykel)oplevelser i ny-enkel, 
punktuel form, der i sin tid jævnførtes med »Amagerdigte« af 
Rifbjerg (sidstnævnte i øvrigt filmportrætteret af Leth i 
»Klaus Rifbjerg«, 1974), men som virkede modernistisk udvi
dende i mere end stoflig forstand. I Leth-samlingen er der 
således nok tale om en Rifbjerg’sk blufærdighed i følelsesud
trykket, men med sportsdigtene sættes modernismens mang
lende individualistiske »sjælfuldhed« i system så at sige ved 
at lægge sig i baghjulene på en objektiv Orden, en cykelmyto
logi. Den sportslige subkultur udgør i disse digte et reservat, 
der i kraft af sin flotte, mytologiske status appellerer til jegets 
sanselige modtagerapparat, personlige fantasi og sans for 
mystiske, anelsesfulde sammenhænge.

I »Sportsdigte« opstår med jævne mellemrum brudflader i 
dette mønster i form at ironiske maskedigte (jævnfør det cite
rede »Ekspeditionen«) eller momentan moraliseren over or
densdillen og forhærdelsen, men i cykelfilmene er sti(l)en

holdt ren. Den positive sportsfascination har her fundet sit 
rette medium: billeder som lutter bevægelse, ydre drama, 
»objektiv« fastholdelse af ting. Og altså: epik. Den anti-episke 
attitude er mildt sagt suspenderet i cykelfilm som kortfilmen 
»Den umulige time« (1975, om Ole Ritters rekordforsøg i én 
times solokørsel på bane) og de lange »Stjernerne og vandbæ
rerne« (1974, om Giro d’Italia) og »En forårsdag i Helvede« 
(1976, om landevejsløbet Paris-Roubaix). Eller mere præcist: 
deres sammenklipning af optagelser fra bestemte, autentiske 
cykelløb fremtræder som historier, dramatisk sammenhæn
gende gestaltninger af individuelle og fælles skæbneforløb, 
hvis holdning står i nær kontakt med det klassiske helteepos. 
Ligesom sine antikke forbilleder henter Leth som bekendt sit 
stof fra typiske konflikter af myte- og sagnkarakter: Styrke og 
Svaghed, Ambition og Opofrelse, Stjerner og Vandbærere. 
Dermed opstår en forbindelse til avantgarde-filmenes anti- 
psykologi: i modsætning til den borgerlige og individuelle 
roman hævder han den narrative urforms typisering og stil
fuldhed.

Det er ikke fordi instruktøren i sine film forcerer sports
myten, hans speakerkommentarer kalkulerer indfølt med di
verse psykologiske spilkomponenter, men personligt range
rer cykelrytterne aldrig over de mytologiske spilleregler. Fil
mene handler om betydningen af den rette sadelhøjde, om 
storslået, fysisk kollaps, om rytternes magiske »anden luft«, 
først i anden-tredie række om kommercialiseringen og politi
seringen af de store, internationale cykelløb — og slet ikke om 
rytterne som knudemænd på cykelflugt fra blevask og mor
komplekser. Leth elsker klicheerne -  og ikke kun de fine fra 
Oldævl. Essensen af »En forårsdag i Helvede« er »bedrift, 
drama,martyrium«,slutpointenlyder) »Rivaliseringenkører 
videre«... Og hvad mere er: det er sikkert ikke løgn! Filmenes 
egen bedrift er, at de indenfor deres egne kulørt melodramati
ske rammer skaber fuldkommen overbevisende udtryk for 
elitesportens olympiske følelse!

Ligesom i hans øvrige produktion kan man altså til en vis 
grad tale om en afindividualisering af personerne i Leths 
cykelfilm. Paris-Roubaix -  cykelløbets sidste strækning ad 
næsten ufremkommelige markveje udgør i »En forårsdag i 
Helvede« »en eksklusiv affære for de absolut stærkeste«, som 
det hedder, men cykelaristokraternes styrke ligger i høj grad i 
deres psykologiske endimensionalitet, deres mytiske indsats 
som bærere af én dominerende egenskab: Snuhed, Uudhol
denhed, Dynamik ... De bliver ligesom stjernerytteren Fausto 
Coppi i »Det går forbi mig« benzin for sportens maskine: »Der 
er blod i Gino Bartalis årer. I Fausto Coppis er der brændstof.« 
24). Parallelt med denne homerisk-sportsjournalistiske stere- 
otypitet træder rytterne imidlertid frem som kunstnere. Deres 
aristokratisk-selvbevidste forvaltning af egen mytestatus (el
ler »image«) fortolkes af Leth i sig selv som en skabende 
virksomhed. Men hertil kommer f.eks. billeder af den inspire
rede tilstand, katharsisen hinsides smertegrænsen, hvor 
mand og mekanik, subjekt og objekt synes at smelte sammen 
til ét: den langsomme gengivelse af rytterens spurt, en pludse
lig, legende lethed. Billeder som disse udtrykker på sin vis 
summen af den gamle kunstnermyte. Manden som både tegn 
og medium, den ensomme ånds triumf over natur og masse.

Det er med andre ord Oehlenschlåger, der spøger igen. 
Aladdin på cykel. I inspirationens grænsebrydende øjeblik 
hilser Ritter og Merckx på Den Store Skjald (ligesom i øvrigt 
Leth -  forsøgsvist -  med televiseringen af »Skt. Hans Aftens 
Spil« i 1979). På samme måde brillierer filminstruktøren som 
»ordnende« medium for de mere eller mindre kaotiske begi
venhedsforløb på cykelbanen. Hvor han i »Stjernerne og 
vandbærerne« indtager den klassiske fortællers position, den, 
som holder sammen på det brede epos gennem en glidende
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strøm af besyngende, poetiserende ordmusik, nedtones kom
mentaren i »En forårsdag i Helvede« til fordel for kameraets 
romantiske fortællerpotensering. Her er han i kraft af et 
gigantisk fotografhold, bilkørende og helikoptersvævende, 
overalt. Han kan -  som Johs. H. Christensen er inde på i en 
kronik om Leths cykelfilm -  såvel aflure løbet dets struktur 
og hemmeligheder, som give sig hen i fatale øjeblikke og 
detaljer 25). Kun imidlertid når musikken sætter ind, forla
der han definitivt den sportsjournalistiske med-tid, den kon
tante spænding. Gunner Møller Pedersens betagende, semire- 
ligiøse Paris-Roubaix-messe kommenterer mytologisk magt
fuldt billederne, når de bliver mest betydningsladede: slow
motion-optagelsen af rytternes forvredne ansigter og dirrende 
kød i en Hades-agtig tåge af markstøv, kameraets illuderede 
ørneflugt fra en helikopter-total af den lange, blanke rytter
kæde, der fra landevejen kiler sig ind i en landsby, til telelin
sens svimlende dyk til slangens fortrop. Således hævdes kraf
ten i verdens kraftesløshed, vi hører med et vitalistisk udtryk 
i »Sportsdigte« »feltets hjerte slå«!

Kunst og mytologi, det synes altså at være den midlertidige 
redning. »Her i dette rum uden grænser er der foran, til 
venstre, til højre og bagved«, lyder det i »Eventyret og den 
sædvanlige udsigt« 26). At give tomheden navn, at sætte 
skønheden i scene, pludselig at give sig mystisk hen i det 
grænseløse, det synes at være de skrøbelige holdepunkter i 
den verden, som kunstnerjeget kun træder i et æstetisk for
hold til. Er det mærkeligt, hvis opbrugthed og spleen, skøn
hedsdyrkelsens almindelige følgesvende, ind imellem be- 
mægtiger sig Leths digtsamlinger? At selvrepetitionen -  
trods forsikringer om det modsatte -  truer? Leths mere orto
dokse systemdigtsamlinger giver tidlige vidnesbyrd om den
ne tendens. Her kører det sproglige apparat ind imellem på 
frihjul, sprog-eksperimenterne tørrer ud, fordi de kun har sig 
selv som mål. Eller for ABCinema-filmenes vedkommende: 
det rå og pågående bliver en maner, destruktion for destruk
tionens skyld. Men også senere film kan vække mistanken: 
måske er den udslagsgivende, den fede understrøm af blasert
hed i Leths kunstsyn? I øjeblikke af irritation slår selv den 
ærbødige kosmorotiker bak, så Leths kunst antager karakter 
af kløgtigt krukkeri.

NOTER.
1) Inform ation 11.7.1979.
2) Kristeligt Dagblad 3.2.1979.
3) Systemdigtningen lever officielt fra 1965 et selvstændigt, litterært liv. Formalistisk -  

begejstret støttet strømningen fra da af først og fremmest af kritikeren Steffen Hejlskov 
Larsen, jævnfør hans: »Systemdigtningen. Modernismens tredje fase-, 1971. Dens be
tydning som noget FOR SIG er dog siden blevet kritisk relativeret, dens slægtskab med 
modernismen i øvrigt blev hurtigt slående. I denne sammenhæng må læseren finde sig i 
visse forkortninger. Kronologisk let forskudte fænomener som for eksempel konkretis
me og systemdigtning behandles under ét, ligesom sidstnævnte betegnelse overhovedet 
kommer til at fremstå som et kompleks af tidstypiske, omend på ingen måde altid

identiske, tendenser i 60’em e og 70’emes kunst-miljøer: attituderelativisme og skrift
tematik, mac luhan’sk medieoptimisme og Højholt-filosofi, popkunst og undergrunds
film...

4) »Filmmaskinen« (FM), p.7.
5) »Landskab med person-/»Lykken i Ingenmandsland-,
6) Torben Brostrøm, Jens Kistrup: -Fra Morten Nielsen til Ebbe Kløvedal Reich. Sær

udgave af Dansk Litteraturhistorie, 1978, p.215.
7) Socialistisk Dagblad 12.2.1982.
8) Jævnfør i øvrigt Helge Krarup og Carl Nørresteds artikler om dansk eksperimentalfilm 

i Kosmorama 162-163.
9) FM p. 72.

10) FM p. 97.
11) FM p. 47.
12) Jævnfør Sonnes artikel -Den parlamentariske fiktion«, Kritik 61.
13) Citaterne er fra FM henholdsvis p. 68, 69, 64.
14) Jævnfør Leths tilslutning til surrealisten Rene Magrittes programerklæring i digtet 

»Det går forbi mig« i »Det går forbi mig«.
15) »»Nielsen- og den hvide verden. Essays, kritik, replikpoesi 1963-68«, 1968, p. 136.
16) Socialistisk Dagblad 12.2.1982.
17) Citeret efter Steffen Hejlskov Larsen i hans: »systemdigtningen-, p. 160.
18) FM p. 71-72.
19) FM p. 73.
20) FM p. 11-16, om teaterprojektet »Min Hamlet-, der knytter sig stærkt til filmen.
21) Kosmorama 165.
21) FM p. 99.
23) -For eksempel en krop- / »Det går forbi mig-,
24) »Coppi« / »Det går forbi mig-,
25) Kristeligt Dagblad 31.3.1977.
26) 10. indstilling /  »Eventyret om den sædvanlige udsigt-.
27) De her anførte citater er fra FM p. 17-21.
28) Information 18.10-1979.
29) En rigtig dårlig, gammeldaws hovedryster af en ideologikritiker er for eksempel Erik 

Nielsen, der i sin analyse af digtet »Det skete ved Ballerup « fra Sportsdigte« (i 
-Analyser af moderne dansk lyrik 2 «) far rystet sådan på hovedet af Leths -ideologire
producerende« myter, at støvet daler ned i skjul.
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